
ข้อสอบใบขบัขีห่มวดที ่9 – การบ ารุงรักษารถ 

 
1.  แบตเตอร่ีควรมฉีนวนหุ้มทีข่ั้วแบตเตอร่ีขั้วใด 
ก. ขั้วบวก 
ข. ขั้วลบ 
ค. ไม่จ ำเป็นตอ้งมีฉนวนหุม้ 
ง. หุม้ทั้งสองขั้ว 
 
2.  สาเหตุไฟไม่ชาร์จเข้าแบตเตอร่ีเกดิจากอะไร 
ก. เปิดเคร่ืองเสียงมำกเกินไป 
ข. ฉนวนหุม้ขั้วแบตเตอร่ีหลุด 
ค. เปิดสญัญำณไฟเล้ียวมำกเกินไป 
ง. ไดชาร์จช ารุดหรือสายพานไดชาร์จหย่อนหรือขาด 
 
3.  สาเหตุรถสตาร์ทไม่ตดิเกดิจากสาเหตุใด 
ก. กรองอำกำศตนั 
ข. น ้ ำมนัเบรกหมด 
ค. น ้ ำในหมอ้น ้ ำแหง้ 
ง. แบตเตอร่ีไม่มไีฟ 
 
4.  การตรวจเช็กแบตเตอร่ีแบบง่ายๆ ว่ามไีฟปกตหิรือไม่ กระท าได้อย่างไร 
ก. บีบแตรและฟังเสียงว่าปกตหิรือเบาลง 
ข. ออกรถ 2-3 เมตรแลว้ทดสอบเบรก 
ค. เหยยีบคลตัชแ์ละเขำ้เกียร์ใหค้รบ 
ง. หมุนพวงมำลยัไปดำ้นซำ้ยและขวำ 
 
5.  ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมือ่ใด 
ก. เม่ือมีหมอก ฝน ฝุ่ น ควนั ในทำงเดินรถ 
ข. เม่ือขบัรถผำ่นทำงร่วมทำงแยก 
ค. เม่ือจะกลบัรถหรือเปล่ียนช่องทำงเดินรถ 
ง. เมือ่รถเสียหรือเกดิอบุัตเิหต ุ
 
6.  วธีิใดเป็นวธีิการแก้ไขเบือ้งต้นเมือ่เกดิไฟลดัวงจร 
ก. รีบเปิดฝำหมอ้น ้ ำทนัที 
ข. ดบัเคร่ืองยนต์และถอดขั้วแบตเตอร่ีออก 
ค. รีบโทรแจง้เจำ้หนำ้ท่ีดบัเพลิง 
ง. ใชน้ ้ ำสำดทนัที 
 
 



7.  ถ้าขั้วแบตเตอร่ีมคีราบขีเ้กลอื วธีิการใดเป็นการแก้ไขทีด่ทีีสุ่ด 
ก. ใช้น า้อุ่นล้างและทาจาระบ ี
ข. ใชน้ ้ ำสม้สำยชูลำ้ง 
ค. ใชน้ ้ ำมะนำวลำ้ง 
ง. ใชน้ ้ ำกลัน่ลำ้ง 
 
8.  ในการถอดขั้วแบตเตอร่ี ควรถอดขั้วใดก่อน 
ก. ขั้วไหนก่อนก็ได ้
ข. ขั้วบวก 
ค. ทั้งสองขั้วพร้อมกนั 
ง. ขั้วลบ 
 
9.  น า้ทีใ่ช้เตมิในแบตเตอร่ี ควรใช้น า้ชนิดใด 
ก. น า้กลัน่ 
ข. น ้ ำฝน 
ค. น ้ ำบำดำล 
ง. น ้ ำสบู่ 
 
10.  การเตมิน า้กลัน่ควรให้อยู่ระดบัใดของแบตเตอร่ี 
ก. ให้อยู่ระหว่างขีดทีก่ าหนด 
ข. เติมใหอ้ยูร่ะดบัขีดต ่ำกวำ่ท่ีก ำหนดเลก็นอ้ย 
ค. เติมใหอ้ยูร่ะดบัสูงกวำ่ท่ีก ำหนดเลก็นอ้ย 
ง. เติมจนลน้แลว้ปิดฝำ 
 
11.  ขณะขบัรถไฟเตอืนสีใดไม่ควรแสดงอยู่บนแผงหน้าปัด 
ก. สีเขียว 
ข. สีเหลือง 
ค. สีแดง 
ง. สีน ้ ำเงิน 
 
12.  คราบขีเ้กลอืทีข่ั้วแบตเตอร่ีเกดิจากสาเหตุใด 
ก. ฝุ่ นละอองไปเกำะ 
ข. น า้กรดท าปฏกิริิยากบัอากาศ 
ค. น ้ ำไปโดนท่ีขั้วแบตเตอร่ี 
ง. ฉนวนหุม้ขั้วแบตเตอร่ีสกปรก 
 
 
 



18.  แบตเตอร่ีรถยนต์มหีน้าทีอ่ย่างไร 
ก. เกบ็รักษาไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟ 
ข. ใชเ้วลำดบัเคร่ืองยนต ์
ค. ตดักระแสไฟ 
ง. ท ำหนำ้ท่ีผลิตไฟฟ้ำในรถยนต ์
 
19.  แบตเตอร่ีรถยนต์จะมขีนาดแรงดนัไฟฟ้ากีโ่วลท์ 
ก. 12 โวลท์ 
ข. 15 โวลท ์
ค. 24 โวลท ์
ง. 220 โวลท ์
 
20.  ไดสตาร์ทท าหน้าทีอ่ะไร 
ก. ท ำใหห้มุนพวงมำลยัไดดี้ 
ข. ท าให้เคร่ืองยนต์ตดิ 
ค. ท ำใหร้ะบบเบรกท ำงำนดีข้ึน 
ง. ท ำใหแ้อร์ในรถเยน็ข้ึน 
 
21.  ข้อใดคอืความตงึของสายพานพดัลมและไดชาร์ททีถู่กต้อง 
ก. 5-15 มลิลเิมตร 
ข. 20-25 มิลลิเมตร 
ค. 25-30 มิลลิเมตร 
ง. 30-35 มิลลิเมตร 
 
22.  ขณะขบัรถไปได้ระยะหนึ่งปรากฏว่าไฟเตอืนสีแดง แสดงเกดิจากสาเหตุใด 
ก. ไดชาร์ทช ารุด 
ข. แบตเตอร่ีเสีย 
ค. แบตเตอร่ีใกลห้มดอำย ุ
ง. น ้ ำกลัน่แหง้ 
 
23.  การเตมิน า้กลัน่แบตเตอร่ีควรเตมิให้ท่วมแผ่นธาตปุระมาณเท่าไร 
ก. 1 นิว้ 
ข. 2 น้ิว 
ค. 3 น้ิว 
ง. 4 น้ิว 
 
 
 



24.  ไดชาร์จท าหน้าทีอ่ะไร 
ก. ท ำหนำ้ท่ีสตำร์ทเคร่ืองยนต ์
ข. ท าหน้าทีผ่ลติไฟฟ้าในรถยนต์ 
ค. ท ำหนำ้ท่ีดบัเคร่ืองยนต ์
ง. ท ำหนำ้ท่ีเช็กอุณหภูมิควำมร้อนในรถยนต ์
 
25.  ท่านควรเตมิน า้มนัเช้ือเพลงิรถเคร่ืองยนต์เบนซินอย่างไร 
ก. เติมค่ำท่ีต ่ำกวำ่ค่ำท่ีก ำหนดเพ่ือควำมประหยดั 
ข. เติมสูงกวำ่ค่ำท่ีก ำหนดเพ่ือป้องกนัเคร่ืองยนตเ์สียหำย 
ค. เตมิน า้มนัทีม่ค่ีาออกเทนตามทีร่ะบุไว้ในคู่มอืรถ 
ง. เติมค่ำเท่ำใดก็ไดต้ำมควำมสะดวก 
 
26. น า้มนัแก๊สโซฮอล์ มคีวามหมายอย่างไร 
ก. น า้มนัทีม่ส่ีวนผสมของเอทานอล 
ข. น ้ ำมนัท่ีมีส่วนผสมของสำรตะกัว่ 
ค. น ้ ำมนัท่ีไดจ้ำกพืช 100 เปอร์เซ็นต ์
ง. น ้ ำมนัท่ีมีส่วนผสมของน ้ ำมนัหล่อล่ืน 
 
27. น า้มนัแก๊สโซฮอล์ทีม่จี าหน่ายในประเทศไทยมค่ีาออกเทนสูงสุดเท่าใด 
ก. ค่ำออกเทน 98 
ข. ค่าออกเทน 95 
ค. ค่ำออกเทน 91 
ง. ค่ำออกเทน 87 
 
28. ในการตรวจเช็กน า้มนัเช้ือเพลงิในห้องเคร่ืองยนต์เราควรตรวจส่ิงใดเป็นหลกั 
ก. กำรเผำไหมข้องเคร่ืองยนต ์
ข. กำรปลอมปนของน ้ ำมนั 
ค. สภาพของท่อน า้มนัและรอยร่ัวซึม 
ง. ปริมำณน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
 
29. หากท่านเตมิน า้มนัผดิประเภทควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เติมชนิดท่ีถูกเขำ้ไปเพื่อท ำใหเ้จือจำง 
ข. ขบัไปใหห้มดถงัแลว้เติมชนิดท่ีถูกเขำ้ไป 
ค. ท าการเปลีย่นถ่ายออกทนัท ี
ง. ขบัไปถำ้มีผลต่อเคร่ืองยนตค์่อยถ่ำยออก 
 
 
 



30. หากท่านตรวจพบว่าท่อน า้มนัเร่ิมมรีอยน า้มนัซึมออกมาท่านควรท าอย่างไร 
ก. สลบัท่อไปไวใ้นท่อแรงดนัต ่ำ 
ข. ใชเ้ทปรัดใหแ้น่นข้ึน 
ค. ใชไ้ปไดจ้นกวำ่จะมีรอยหยดของน ้ ำมนั 
ง. ท าการเปลีย่นท่อใหม่ 
 
31. หากรถของท่านเกดิท่อน า้มนัร่ัวท่านควรท าอย่างไร 
ก. ดบัเคร่ืองยนต์และไม่ควรขับรถต่อไปเนือ่งจากอาจเกดิไฟไหม้ได้ 
ข. ขบัไปหำศูนยบ์ริกำรเพ่ือท ำกำรซ่อม 
ค. ใชเ้ทบรัดและขบัไปหำช่ำง 
ง. น ำขวดมำรองน ้ ำมนัท่ีร่ัวและขบัต่อไป 
 
32. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. ไม่ควรเตมิน า้มนัหล่อลืน่ลงไปผสมในน า้มนัเช้ือเพลงิ 
ข. กำรเติมน ้ ำมนัควรเติมในช่วงกลำงวนั 
ค. เรำไม่สำมำรถเติมน ้ ำมนัค่ำออกเทน 95 แทนออกเทน 91 ได ้
ง. น ้ ำมนัท่ีแพงคือน ้ ำมนัท่ีดีท่ีสุด 
 
33. เคร่ืองยนต์เบนซินกบัเคร่ืองยนต์ดเีซลมข้ีอแตกต่างอย่างไร 
ก. มีระบบกำรสตำร์ทต่ำงกนั 
ข. มีระบบกำรใชน้ ้ ำระบำยควำมร้อนต่ำงกนั 
ค. เคร่ืองยนต์เบนซินใช้หัวเทยีนในการจุดระเบิด 
ง. มีระบบไฟต่ำงกนั 
 
34. ในกรณีทีร่ถให้ใช้น า้มนัออกเทน 95 เท่านั้น ถ้าหากเราเตมิน า้มนัค่าออกเทน 91 จะมผีลอย่างไร 
ก. ใชง้ำนไดต้ำมปกติ 
ข. เคร่ืองยนต์เกดิการสะดุด (น๊อก) 
ค. เคร่ืองยนตพ์งัทนัทีหำกใชง้ำน 
ง. ไม่มีผลต่อกำรใชง้ำน 
 
35. ในกรณีทีเ่ตมิน า้มนัทีม่ค่ีาออกเทนสูงกว่าในคู่มอืการใช้จะมผีลอย่างไร 
ก. เคร่ืองยนตร้์อนข้ึนกวำ่เดิม 
ข. ไม่มผีลต่อการใช้งาน 
ค. เคร่ืองยนตสึ์กหรอกวำ่ปกติ 
ง. รอบเคร่ืองยนตสู์งข้ึนกวำ่ปกติ 
 
 
 



 
36. ในขณะทีท่่านเตมิน า้มนัเช้ือเพลงิท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ดบัเคร่ืองยนต์ 
ข. ลงจำกรถและเดินออกใหไ้กล 
ค. ไม่ตอ้งท ำอะไร 
ง. ติดเคร่ืองยนตไ์ว ้
 
37. การตรวจเช็กรอยร่ัวซึมระบบเช้ือเพลงิท่านควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ใชน้ ้ ำสบู่เช็ดหำครำบน ้ ำมนั 
ข. ใชไ้ฟฉำยหรือไฟแช็กส่องดูถำ้มองไม่เห็น 
ค. ใช้จากการสังเกตและการดมกลิน่ 
ง. ใชมื้อหมุนท่อยำงหำควำมบกพร่อง 
 
38. หากท่านใช้ก๊าชธรรมชาต ิCNG จะมผีลต่อเคร่ืองยนต์อย่างไร 
ก. ไม่มีผลต่อเคร่ืองยนต ์
ข. เคร่ืองยนต์สึกหรอเร็วกว่าการใช้น า้มนั 
ค. เคร่ืองยนตจ์ะเยน็กวำ่ปกติ 
ง. อำยกุำรใชง้ำนหวัเทียนมำกกวำ่กำรใชน้ ้ ำมนั 
 
39. น า้มนัเบนซิน E85 หมายความว่า 
ก. มีส่วนผสมของเมทำนอล 15 ส่วน 
ข. มีส่วนผสมของเอทำนอล 15 ส่วน 
ค. มีส่วนผสมของน ้ ำมนั 85 ส่วน 
ง. มส่ีวนผสมของเอทานอล 85 ส่วน 
 
40. น า้มนัเช้ือเพลงิในข้อใดมกีารระเหยเร็วมากทีสุ่ด 
ก. น า้มนั E85 
ข. น ้ ำมนั E20 
ค. น ้ ำมนัแก๊สโซฮอล ์95 
ง. น ้ ำมนั 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41. รถเคร่ืองยนต์ดเีซลหากมสัีญญาณเตอืนในระบบกรองดกัน า้  ท่านควรท าอย่างไร 

 
ก. ถอดกรองดงัน ้ ำออกมำท ำควำมสะอำด 
ข. ใหช่้ำงเปล่ียนกรองดกัน ้ ำ 
ค. ถ่ายน า้ออกจากกรองดกัน า้ 
ง. ดบัเคร่ืองยนตแ์ละสตำร์ทเคร่ืองใหม่ 
 
 
42. รถเคร่ืองยนต์ดเีซลหากมคีวนัด ามากผดิปกตเิกดิจากสาเหตุใด 
ก. กรองอากาศตนั 
ข. เติมน ้ ำมนัผดิประเภท 
ค. เติมน ้ ำมนัปลอม 
ง. ในน ้ ำมนัเช้ือเพลิงมีน ้ ำผสมอยู ่
 
43. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีข่องน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ระบำยควำมร้อน 
ข. รองหรือคัน่หนำ้ผิวสมัผสั 
ค. สร้างความหนืด 
ง. ช ำระส่ิงสกปรกเคร่ืองยนต ์
 
44. การเปลีย่นถ่ายน า้มนัเคร่ืองยนต์ ควรต้องเปลีย่นอุปกรณ์ช้ินส่วนใดของเคร่ืองยนต์ด้วย 
ก. สำยพำนเคร่ืองยนต ์
ข. หวัเทียน 
ค. กรองน า้มนัเช้ือเพลงิ 
ง. กรองน ้ ำมนัเคร่ือง 
 
45. การตรวจเช็กระดบัน า้มนัหล่อลืน่ในเคร่ืองยนต์ตรวจเช็กทีอุ่ปกรณ์ส่วนใดของเคร่ืองยนต์ 
ก. อ่ำงน ้ ำมนัเคร่ือง 
ข. ฝำเติมน ้ ำมนัเคร่ือง 
ค. กรองน ้ ำมนัเคร่ือง 
ง. ก้านวดัน า้มนัเคร่ือง 
 
 



46. ข้อใดเป็นขั้นตอนก่อนตรวจเช็กและเตมิระดบัน า้มนัหล่อลืน่เคร่ืองยนต์ ทีถู่กต้อง 
ก. จอดรถบนพ้ืนรำบ เช็กน ้ ำมนัขณะยงัติดเคร่ืองยนตอ์ยูอ่ยำ่งนอ้ย 10-15 นำที 
ข. จอดรถบนพืน้ราบ เช็กน า้มนัขณะยงัไม่ตดิเคร่ือง หรือดบัเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 10-15 นาท ี
ค. จอดรถบนพ้ืนรำบ เช็กน ้ ำมนัหลงัดบัเคร่ืองยนตท์นัที 
ง. จอดรถบนพ้ืนรำบ เช็กน ้ ำมนัขณะยงัติดเคร่ืองยนต ์หรือดบัเคร่ืองยนตท์นัที 
 
47. ข้อใดคอืวธีิการสังเกตรอยร่ัวซึมของน า้มนัหล่อลืน่เคร่ืองยนต์ 
ก. สังเกตทีพ่ืน้ทีร่ถจอด และตามรอยต่อ หรือข้อต่อเคร่ืองยนต์ 
ข. สงัเกตท่ีอำกำรเสียงดงัของเคร่ืองยนต ์
ค. สงัเกตไดจ้ำกกำรดมกล่ินน ้ ำมนัหล่อล่ืนเคร่ืองยนต ์
ง. สงัเกตจำกควำมร้อนท่ีข้ึนสูงของเคร่ืองยนต ์
 
48. หากลมยางล้อหน้าด้านซ้ายอ่อนเวลาขบัรถจะมผีลอย่างไร 
ก. ยำงลอ้หลงัสึกหรอไม่สม ่ำเสมอ 
ข. รถกินน ้ ำมนันอ้ยกวำ่ปกติ 
ค. พวงมำลยักินไปดำ้นขวำ 
ง. พวงมาลยักนิไปด้านซ้าย 
 
49. ถ้าเตมิลมยางอ่อนเกนิไป จะมผีลกบัยางอย่างไร 
ก. ดอกยำงตรงกลำงจะสึกเร็วกวำ่ปกติ 
ข. กำรขบัขี่จะแขง็กระดำ้ง 
ค. ท าให้ดอกยางทางด้านข้างทั้งสองสึกหรอ 
ง. ท ำใหกิ้นน ้ ำมนันอ้ยลง 
 
50. ถ้าเตมิลมยางแข็งเกนิไป จะมผีลกบัยางอย่างไร 
ก. ดอกยางตรงกลางจะสึกหรอเร็วกว่าปกต ิ
ข. กำรขบัข่ีจะนุ่มนวลข้ึน 
ค. ท ำใหกิ้นน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ง. ดอกยำงดำ้นขำ้งจะสึกเร็วกวำ่ปกติ 
 
51. การตรวจสอบลมยางข้อใดถูกต้อง 
ก. 1 เดือน 
ข. 2 เดือน 
ค. 3 เดือน 
ง. อย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง 
 
 
 



52. การเตมิลมยางข้อใดถูกต้อง 
ก. เติมในขณะยำงยงัร้อนอยู ่
ข. ควรเตมิลมยางในขณะทีย่างยงัเยน็อยู่ 
ค. ควรเติมลมยำงใหแ้ขง็มำกๆ 
ง. ควรเติมลมยำงใหอ่้อนมำกๆ 
 
53. โดยปกตกิารสลบัยางควรสลบัทุกระยะทางกีก่โิลเมตร 
ก. 10,000 กโิลเมตร 
ข. 25,000 กิโลเมตร 
ค. 30,000 กิโลเมตร 
ง. 35,000 กิโลเมตร 
 
54. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีท่ าให้ยางระเบิด 
ก. ใชย้ำงเก่ำเก็บ 
ข. ใชย้ำงหมดอำย ุ
ค. บรรทุกน ้ ำหนกัมำกเกินไป 
ง. เตมิลมยางให้พอดตีามทีก่ าหนด 
 
55. ยางมหีน้าทีอ่ย่างไร 
ก. ตดัต่อเคร่ืองยนต ์
ข. ท ำใหร้ถมีก ำลงัขบัเคล่ือน 
ค. ช่วยยดึเกาะถนนไม่ให้ลืน่ไถล 
ง. ระบำยควำมร้อน 
 
56. การเตมิลมยางส าหรับรถยนต์ ควรปฏิบตัอิย่างไร 
ก. ใชว้ธีิเคำะแลว้ฟังเสียงยำง 
ข. คำดคะเนดว้ยสำยตำ 
ค. ปฏิบัตติามคู่มอืการใช้รถ 
ง. เติมเท่ำไรก็ได ้
 
57. ฝาปิดจุ๊บลมยางมปีระโยชน์อย่างไร 
ก. ป้องกนัลมร่ัวซึมและส่ิงสกปรกต่างๆ 
ข. ป้องกนัยำงแตก 
ค. ป้องกนักำรขโมยยำง 
ง. ป้องกนัไม่ใหใ้ครมำเติมลม 
 
 
 



58. การเปลีย่นขนาดยางเลก็เกนิไปจะเกดิผลเสียอย่างไร 
ก. ท ำใหกิ้นน ้ ำมนัมำกกวำ่เดิม 
ข. พวงมำลยัหนกัขณะใชค้วำมเร็วต ่ำ 
ค. ยำงจะเสียดสีกบัตวัถงัรถ 
ง. ความสามารถในการรับน า้หนกัลดน้อยลง 
 
59. การเปลีย่นขนาดยางใหญ่เกนิไปจะเกดิผลเสียอย่างไร 
ก. ส้ินเปลอืงน า้มนัเช้ือเพลงิ 
ข. ควำมสำมำรถในกำรรับน ้ ำหนกัลดนอ้ยลง 
ค. กำรสึกหรอของดอกยำงจะมำกข้ึน 
ง. พวงมำลยัจะเบำมำกเม่ือควำมเร็วต ่ำ 
 
60. ตวัเลขสองตวัแรก 21 บ่งบอกถึงอะไร 

 
ก. วนัท่ีผลิตยำง 
ข. สัปดาห์ของปีทีผ่ลติยาง 
ค. เดือนท่ีผลิตยำง 
ง. ปี ค. ศ 
 
 
 
 
 



61. ตวัเลขสองตวัหลงั 13 บ่งบอกถึงอะไร 

 
ก. ปี ค. ศ. ที่ผลติ 
ข. วนัท่ีผลิต 
ค. สปัดำห์ท่ีผลิต 
ง. ปี ค. ศ. ท่ียำงหมดอำย ุ
 
62. 195/60 R 14 85H ตวั R หมายถึง 
ก. ขีดจ ำกดัควำมเร็ว 
ข. โครงสร้างยางแบบเรเดยีล 
ค. กำรรับน ้ ำหนกั 
ง. เสน้ผำ่ศูนยก์ลำงลอ้ 
 
63. การตรวจความตงึของสายพานควรท าอย่างไร 
ก. ใชไ้มเ้คำะ 
ข. ดูดว้ยสำยตำก็พอ 
ค. ใช้มอืกดทีก่ึง่กลางสายพาน 
ง. ถอดสำยพำนออกเพื่อน ำมำวดั 
 
64. อุปกรณ์ของรถส่วนใดไม่เกีย่วกบัระบบสายพาน 
ก. แอร์ 
ข. ไดชำร์ท 
ค. ป๊ัมน ้ ำ 
ง. กรองอากาศ 
 
65. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของสัญญาณแตรไม่ดงั 
ก. ฟิวส์ขำด 
ข. สำยไฟขำด 
ค. แบตเตอร่ีหมด 
ง. สายพานขาด 
 
 



66. ข้อใดคอืเสียงดงัปกต ิ
ก. เสียงสำยพำนหยอ่น 
ข. เสียงยำงรถเสียดสีกบัถนน 
ค. เสียงทีด่งัจากทีปั่ดน า้ฝน 
ง. เสียงคอมเพลสเซอร์แอร์ 
 
67. ข้อใดคอืผลเสียของการไม่ตรวจเช็ครถก่อนใช้งาน 
ก. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถยนต์มากขึน้ 
ข. ประหยดัเช้ือเพลิง 
ค. ลดมลพิษ 
ง. ปลอดภยั 
 
68. ถ้าเกดิเสียงดงัแหลมๆ (เอีย๊ดๆ หรือ จีด๊ๆ) ดงัจากห้องเคร่ืองเกดิจากอะไร 
ก. หมอ้น ้ ำแหง้ 
ข. แบตเตอร่ีหมด 
ค. เคร่ืองยนตท์ ำงำนผิดปกติ 
ง. สายพานหย่อน 
 
69. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีค่วรจะเปลีย่นสายพาน 
ก. สายพานหย่อน 
ข. ร่องสำยพำนไม่มี 
ค. สำยพำนแตก กรอบ 
ง. สำยพำนขำดคร่ึงเสน้ 
 
70. เสียงใดคอืเสียงทีผ่ดิปกตจิากรถยนต์ 
ก. เสียงไฟฉุกเฉิน 
ข. เสียงไฟเล้ียว 
ค. เสียงเบรกดงั 
ง. เสียงไฟถอยหลงั 
 
71. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกดิควนัไอเสียสีขาว 
ก. กรองอากาศตนั 
ข. แหวนลูกสูบหลวม 
ค. เติมน ้ ำมนัเคร่ืองมำกเกินไป 
ง. เคร่ืองยนตสึ์กหรอมำก 
 
 
 



72. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการสตาร์ทรถไม่ตดิ 
ก. ขั้วแบตเตอร่ีหลวม 
ข. สายพานหย่อน 
ค. น ้ ำมนัเช้ือเพลิงหมด 
ง. มอเตอร์สตำร์ทเสีย 
 
73. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุทีท่ าให้เคร่ืองยนต์ร้อนจดั 
ก. น ้ ำในหมอ้น ้ ำแหง้ 
ข. น า้กลัน่แบตเตอร่ีแห้ง 
ค. สำยพำนพดัลมขำด 
ง. น ้ ำมนัเคร่ืองแหง้ 
 
74. ในขณะขับรถมไีฟเตอืนสีแดงรูปแบตเตอร่ีปรากฏขึน้ทีแ่ผงหน้าปัดแสดงว่าอะไร 
ก. ไดชาร์ทช ารุด 
ข. แบตเตอร่ีเสีย 
ค. น ้ ำกลัน่ในแบตเตอร่ีแหง้ 
ง. แบตเตอร่ีไม่มีไฟ 
 
75. เบรกมอืไม่ควรใช้ในสถานการณ์ใด 
ก. ใชห้ยดุรถบนทำงลำดชนั 
ข. ใชเ้ม่ือหยดุรถขณะติดไฟแดง 
ค. ใชจ้อดรถบนทำงลำดชนั 
ง. ใช้เมือ่ขับรถลงทางลาดชัน 
 
76. เบรกมอืควรใช้ในสถานการณ์ใด 
ก. ใช้จอดหรือหยุดรถบนทางลาดชัน 
ข. ใชเ้พื่อชะลอควำมเร็ว 
ค. ใชเ้ม่ือตอ้งกำรหยดุรถกะทนัหนั 
ง. ใชเ้ม่ือขบัรถลงทำงลำดชนั 
 
77. ควรหลกีเลีย่งการใช้เบรกอย่างรุนแรงเมือ่อยู่ในสถานการณ์ใด 
ก. ทำงข้ึนลำดชนั 
ข. ทำงร่วม ทำงแยก 
ค. ทางโค้ง 
ง. ทำงลงลำดชนั 
 
 
 



78. วธีิยดือายุการใช้งานของผ้าเบรกควรท าอย่างไร 
ก. ควรกะระยะในการหยุดรถและเบรกอย่างนุ่มนวล 
ข. ควรเบรกแบบกะชั้นชิด 
ค. ควรเบรกและหมุนพวงมำลยัไปทำงซำ้ยและขวำเลก็นอ้ย 
ง. ควรใชเ้บรกมือและเบรกเทำ้พร้อมกนัเม่ือตอ้งกำรหยดุรถ 
 
79. อุปกรณ์ใดทีไ่ม่มส่ีวนช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของเบรกรถ 
ก. ยำงรถยนต ์
ข. พวงมาลยั 
ค. เกียร์ 
ง. ระบบช่วงล่ำง 
 
80. ถ้าไม่ปลดลอ็กเบรกมอืเมือ่เคลือ่นรถจะมอีาการอย่างไร 
ก. เมือ่รถเคลือ่นตวัจะรู้สึกว่ารถเร่งความเร็วไม่ขึน้ 
ข. เม่ือรถเคล่ือนตวัจะรู้สึกวำ่รถออกตวัเร็วข้ึน 
ค. เม่ือหมุนพวงมำลยัจะรู้สึกหนกั 
ง. เคร่ืองยนตมี์อำกำรสะดุด 
 
81. เบรกเท้าจะท างานทีล้่อใดบ้าง 
ก. ลอ้หนำ้ซำ้ย ลอ้หลงัขวำ 
ข. ลอ้คู่หนำ้ 
ค. ลอ้คู่หลงั 
ง. ทั้ง 4 ล้อ 
 
82. สีของน า้มนัเบรกทีม่คุีณภาพคอืสีอะไร 
ก. สีเหลอืงใส 
ข. สีด ำขน้ 
ค. สีแดง 
ง. สีน ้ ำตำลเขม้ 
 
83. สีของน า้มนัเบรกทีเ่ส่ือมสภาพคอืสีใด 
ก. สีฟ้ำ 
ข. สีแดง 
ค. สีด า 
ง. สีเหลือง 
 
 
 



84. เบรกมอืใช้ควบคุมล้อใดของรถ 
ก. ล้อคู่หลงั 
ข. ลอ้คู่หนำ้ 
ค. ทั้งส่ีลอ้ 
ง. ลอ้หลงัขวำ ลอ้หนำ้ซำ้ย 
 
85. เมือ่เหยยีบเบรกแล้วเกดิเสียงดงัเป็นเพราะสาเหตุใด 
ก. ผ้าเบรกหมดหรือหมดอายุ 
ข. ยำงหมดอำย ุ
ค. ลมยำงอ่อน 
ง. ลมยำงแขง็ 
 
86. ผ้าเบรกจะท างานเสียดสีกบัอปุกรณ์ส่วนใดของรถยนต์ 
ก. ยำงรถยนต ์
ข. ลอ้รถยนต ์
ค. กระทะลอ้ 
ง. จานเบรก 
 
87. ข้อใดคอืหน้าทีข่องน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ระบำยควำมร้อนออกจำกหมอ้น ้ ำ 
ข. ระบายความร้อนออกจากเคร่ืองยนต์ 
ค. ระบำยควำมร้อนจำกผำ้เบรก 
ง. ท ำควำมสะอำดหมอ้น ้ ำ 
 
88. ข้อใดไม่ใช่หน้าทีข่องน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ระบายความร้อนออกจากหม้อน า้ 
ข. หล่อล่ืนช้ินส่วนท่ีเคล่ือนท่ีเพ่ือลดกำรสึกหรอ 
ค. ท ำควำมสะอำดช้ินส่วนภำยในเคร่ืองยนต ์
ง. ระบำยควำมร้อนออกจำกเคร่ืองยนต ์
 
89. การเตรียมความพร้อมของรถยนต์ก่อนการตรวจวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ ข้อใดถูกต้อง 
ก. จอดรถยนต์บนพืน้ราบและดบัเคร่ืองยนต์ 
ข. จอดรถยนตบ์นพ้ืนลำดเอียงและติดเคร่ืองยนต ์
ค. จอดรถยนตท่ี์ใดก็ไดแ้ละติดเคร่ืองยนต ์
ง. ลำ้งอดัฉีดรถยนตใ์หส้ะอำดก่อน 
 
 
 



90. การตรวจเช็กระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ดูได้จากส่ิงใด 
ก. ก้านวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ข. กำ้นวดัระดบัน ้ ำมนัเกียร์ออโต ้
ค. กำ้นวดัระดบัน ้ ำมนัเพำเวอร์ 
ง. กรองน ้ ำมนัเคร่ืองยนต ์
 
91. การตรวจวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ในข้อใดมรีะดบัน า้มนัทีด่ทีีสุ่ด 
ก. น า้มนัเคร่ืองยนต์อยู่ระดบั F 
ข. น ้ ำมนัเคร่ืองยนตอ์ยูร่ะดบั L 
ค. น ้ ำมนัเคร่ืองยนตอ์ยูร่ะดบัต ่ำกวำ่ L 
ง. น ้ ำมนัเคร่ืองยนตอ์ยูร่ะดบัต ่ำกวำ่ F 
 
92. ถ้าระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์สูงเกนิไปจะมผีลอย่างไร 
ก. ลดควำมร้อนของเคร่ืองยนต ์
ข. ยดือำยกุำรใชง้ำนของเคร่ืองยนตใ์หย้ำวกวำ่ปกติ 
ค. ท าให้เกดิแรงดนัสูงในห้องเคร่ืองยนต์ และมคีวนัขาว 
ง. เกิดกำรเผำไหมอ้ยำ่งสมบูรณ์ ลดมลพิษ 
 
93. ถ้าระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ต า่เกนิไปจะมผีลอย่างไร 
ก. ประหยดัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ข. ยดือำยกุำรท ำงำนของช้ินส่วนเคร่ืองยนต ์
ค. เคร่ืองแรงสตำร์ทติดง่ำย 
ง. ท าให้ช้ินส่วนของเคร่ืองยนต์สึกหรออย่างรวดเร็ว 
 
94. เพือ่ความปลอดภัยในการใช้รถควรตรวจวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์อย่างน้อยทีสุ่ด 
ก. สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
ข. เดือนละ 2 คร้ัง 
ค. เดือนละ 1 คร้ัง 
ง. สองเดือน 1 คร้ัง 
 
95. น า้มนัเบรกควรเปลีย่นเมือ่ใด 
ก. ควรเปล่ียนทุก 3 เดือน 
ข. ควรเปล่ียนทุก 6 เดือน 
ค. ควรเปลีย่นทุก 1 ปี 
ง. ควรเปล่ียนทุกคร้ังท่ีเปล่ียนน ้ ำมนัเคร่ือง 
 
 
 



96. คุณสมบัตขิองน า้มนัเบรกคอืข้อใด 
ก. ของเหลวทีท่ าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการถ่ายทอดก าลงัจากแป้นเบรก 
ข. น ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีมีจุดเดือดต ่ำ 
ค. สำรเคมีท่ีใชไ้ล่ควำมช้ืน 
ง. น ้ ำมนัหล่อล่ืนท่ีระเหยไดง่้ำย 
 
97. ข้อใดคอืการตรวจวดัระดบัน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ฟังเสียงเคร่ืองยนต ์
ข. ดงึก้านวดัน า้มนัเคร่ืองออกมาตรวจสอบ 
ค. ดูรอยหยดของน ้ ำมนัเคร่ือง 
ง. เปิดฝำน ้ ำมนัเคร่ืองดู 
 
98. หากระดบัน า้มนัเพาเวอร์ต า่กว่าก าหนด จะมผีลอย่างไรต่อการขับรถของท่าน 
ก. พวงมาลยัจะหนักมากกว่าปกต ิ
ข. ขบัรถแลว้จะเอียงซำ้ย 
ค. ขบัรถแลว้จะเอียงขวำ 
ง. ขบัรถแลว้ส่ำยไปมำ 
 
99. ควรเปลีย่นน า้มนัเบรกเมือ่ใด 
ก. ควรเปล่ียนทุก 2 ปี 
ข. ควรเปล่ียนทุก 5 ปี 
ค. ควรเปลีย่นทุกปี 
ง. ไม่ตอ้งเปล่ียน คอยเติมใหไ้ดร้ะดบัเท่ำนั้น 
 
100. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัตขิองน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ประหยดัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ข. ช่วยหล่อล่ืน ลดกำรเสียดสีและกำรสึกหรอ 
ค. ป้องกนักำรเกิดสนิมในเคร่ืองยนต ์
ง. ป้องกนัฝุ่นละออง 
 
101. ข้อใดไม่ใช่การตรวจสอบน า้มนัเคร่ืองยนต์ 
ก. ดมกลิน่ 
ข. สี 
ค. ปริมำณ 
ง. ควำมหนืด ส่ิงเจือปน 
 
 
 



102. การเตมิน า้มนัเคร่ืองควรเตมิปริมาณเท่าไหร่ 
ก. เติมใหสู้งกวำ่ขีดบนของกำ้นวดั 
ข. ปริมาณเสมอขีดบนของก้านวดั 
ค. เติมใหต้ ่ำกวำ่ขีดล่ำงของกำ้นวดั 
ง. เติมใหเ้ตม็เคร่ืองยนต ์
 
103. หม้อน า้รถยนต์มหีน้าทีอ่ะไร 
ก. ระบายความร้อนของเคร่ืองยนต์ 
ข. ท ำใหร้ถวิง่เร็วข้ึน 
ค. ระบำยควำมร้อนใหห้อ้งผูโ้ดยสำร 
ง. ท ำใหป้ระหยดัน ้ ำมนั 
 
104. การเตมิน า้ในหม้อพกัน า้ควรเตมิให้อยู่ในระดบัใด 
ก. เตมิให้อยู่ระหว่าง Full กบั Low 
ข. เติมใหเ้ลยระดบั Full 
ค. เติมใหต้ ่ำกวำ่ Low 
ง. เติมใหถึ้งฝำปิด 
 
105. อุณหภูมเิคร่ืองยนต์ทีท่ างานปกตคิวรอยู่เท่าไร 
ก. 60 – 70 องศำเซลเซียส 
ข. 50 -60 องศำเซลเซียส 
ค. 40-50 องศำเซลเซียส 
ง. 80 –95 องศาเซลเซียส 
 
106. ถ้าเคร่ืองยนต์ร้อนจดัไม่ควรปฏิบัตอิย่างไร 
ก. เติมน ้ ำเม่ือเคร่ืองยนตเ์ยน็ลง 
ข. เอาน า้ราดลงไปทีเ่คร่ืองยนต์จะท าให้เคร่ืองยนต์เยน็ 
ค. เปิดฝำกระโปรงเพื่อระบำยควำมร้อน 
ง. ปิดแอร์ เปิดหนำ้ต่ำงและจอดรถ 
 
107. ถ้าพดัลมหม้อน า้เสียจะเกดิอะไรขึน้ 
ก. อุณหภูมขิองน า้และเคร่ืองยนต์จะเพิม่ขึน้ 
ข. อุณหภูมิของน ้ ำและเคร่ืองยนตจ์ะลดลง 
ค. อุณหภูมิของน ้ ำและเคร่ืองยนตจ์ะคงท่ี 
ง. ประหยดัน ้ ำมนั 
 
 
 



108. พดัลมหม้อน า้มหีน้าทีอ่ะไร 
ก. ช่วยระบำยควำมร้อนของเบรก 
ข. ท ำใหน้ ้ ำร้อนเร็วข้ึน 
ค. ช่วยระบายความร้อนของหม้อน า้ 
ง. ท ำใหป้ระหยดัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
 
109. ไม่ควรเปิดฝาหม้อน า้ในกรณีใด 
ก. เปิดตอนเชำ้ขณะยงัไม่ติดเคร่ืองยนต ์
ข. เคร่ืองเยน็ 
ค. เคร่ืองร้อนจดั 
ง. เปิดถงัพกัส ำรองหมอ้น ้ ำเพ่ือเติมน ้ ำ 
 
110. สภาพท่อยางหม้อน า้ทีย่งัใช้งานได้ดต้ีองมลีกัษณะอย่างไร 
ก. บีบแล้วต้องมคีวามยดืหยุ่น 
ข. บีบแลว้ตอ้งแขง็กระดำ้ง 
ค. มีรอยบวมท่ีท่อยำง 
ง. มีรอยฉีกขำด 
 
111. ป๊ัมน า้รถยนต์มหีน้าทีอ่ย่างไร 
ก. ท าให้น า้หมุนเวยีนจากเคร่ืองไปยงัหม้อน า้แล้วไหลกลบัเข้าเคร่ืองยนต์ 
ข. ท ำใหน้ ้ ำมนัเช้ือเพลิงหมุนเวยีนจำกเคร่ืองไปยงัถงัน ้ ำมนัเช้ือเพลิง 
ค. ท ำใหน้ ้ ำมนัเคร่ืองหมุนเวยีนภำยในเคร่ืองยนต ์
ง. ป๊ัมน ้ ำจำกภำยนอกเวลำน ้ ำในหมอ้น ้ ำขำดหำยไป 
 
112. ข้อใดคอืวธีิป้องกนัไม่ให้เคร่ืองยนต์ร้อนจดั 
ก. เติมยำงรถยนตใ์หม้ำกกวำ่ปกติ 
ข. เปิดเคร่ืองปรับอำกำศรถยนตใ์หแ้รง 
ค. เปล่ียนพดัลมใหใ้หญ่ข้ึน 
ง. ตรวจระดบัน า้ในหม้อน า้ก่อนใช้งานทุกวนั 
 
113. การตรวจสอบลมยางล้อรถ จะต้องตรวจสอบทีล้่อใด 
ก. เฉพำะลอ้หนำ้ 
ข. เฉพำะลอ้หลงั 
ค. ทั้งส่ีลอ้ 
ง. ทั้งส่ีล้อและล้ออะไหล่ 
 
 
 



114. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. แม่แรง ค ้ำยนั ใชใ้นกำรยกรถ 
ข. ยางอะไหล่ไม่จ าเป็นต้องมกีไ็ด้ 
ค. ไฟฉำย ช่วยในกำรหำจุดช ำรุดในเวลำกลำงคืน 
ง. อุปกรณ์ดบัเพลิง ใชเ้ม่ือเกิดเพลิงไหมเ้คร่ืองยนต ์
 
115. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการตรวจเช็กรถก่อนใช้งาน 
ก. ตรวจกำรช ำรุดของสญัญำณไฟโดยกำรเปิดไฟกระพริบรอบตวัรถ 
ข. เพือ่ยดึอายุการใช้งานของแบตเตอร่ี ควรใช้น า้บาดาลเตมิอยู่เสมอ 
ค. ควรดบัเคร่ืองก่อนเช็คน ้ ำมนัหล่อล่ืน 
ง. ตรวจวดัแรงดนัลมยำงเป็นประจ ำ 
 
116. ข้อใดเป็นการตรวจเช็กและบ ารุงรักษาอุปกรณ์รถยนต์ทีไ่ม่ถูกต้อง 
ก. เตมิน า้ฉีดกระจกด้วยน า้สะอาดผสมน า้ยาล้างจานเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการล้างส่ิงสกปรก 
ข. เติมน ้ ำมนัเคร่ืองโดยเติมใหอ้ยูร่ะดบับนเสมอ 
ค. ควรใชน้ ้ ำกลัน่เติมลงในแบตเตอร่ีทุกคร้ัง 
ง. ควรตรวจสอบกำรรัดตรึงของหวัขั้วแบตเตอร่ีใหมี้สภำพพร้อมใชง้ำนเสมอ 
 
117. การตรวจสอบระดบัน า้มนัเคร่ืองในเคร่ืองยนต์ ควรตรวจสอบเมือ่ใด 
ก. หลงัดบัเคร่ืองยนตท์นัที 
ข. ขณะท่ีเคร่ืองยนตท์ ำงำน 
ค. หลงัดบัเคร่ืองยนต์อย่างน้อย 10 นาท ี
ง. ขณะท่ีจอดรถบนเนิน 
 
118. ในการถอดขั้วแบตเตอร่ี ควรถอดขั้วใดก่อน 
ก. ถอดขั้วบวกและขั้วลบพร้อมกนั 
ข. ขั้วบวก 
ค. ขั้วใดก่อนก็ได ้
ง. ขั้วลบ 
 
119. ระดบัของเหลวในข้อใดต่อไปนี ้หากอยู่ในระดบัทีต่ า่จะมโีอกาสท าให้เกดิอุบัตเิหต ุ
ก. ระดบัน า้มนัเบรก 
ข. ระดบัน ้ ำในแบตเตอร่ี 
ค. ระดบัน ้ ำยำหล่อเยน็ 
ง. ระดบัน ้ ำฉีดกระจก 
 
 
 



120. เพราะเหตุใดจงึไม่ควรเตมิน า้ในถังพกัหม้อน า้ให้เตม็ถัง 
ก. เพราะต้องส ารองเนือ้ทีใ่นการขยายตวัของน า้เมือ่เกดิความร้อน 
ข. เพรำะน ้ ำในหมอ้น ้ ำจะร้อนมำกยิง่ข้ึน 
ค. เพรำะจะท ำใหเ้คร่ืองยนตช์ ำรุด 
ง. เพรำะจะท ำใหห้มอ้น ้ ำเป็นสนิมมำกยิง่ข้ึน 
 
121. ข้อใดต่อไปนีป้ฏิบัตไิม่ถูกต้อง 
ก. ควรอุ่นเคร่ืองยนตก่์อนออกเดินทำงทุกคร้ัง 
ข. ฟังเสียงเคร่ืองยนตทุ์กคร้ังวำ่มีควำมผิดปกติหรือไม่ 
ค. ดบัเคร่ืองยนต์แล้วเช็กระดบัน า้มนัเคร่ืองทนัท ี
ง. ตรวจสอบระบบส่งก ำลงัทุกคร้ังวำ่ใชง้ำนไดอ้ยำ่งปกติหรือไม่ 
 
122. การตรวจสอบลมยางทีถู่กต้องควรปฏบิัตอิย่างไร 
ก. เอำเหลก็มำตีท่ีหนำ้ยำง 
ข. ใช้เคร่ืองวดัลมยาง 
ค. ดูดว้ยตำเปล่ำ 
ง. ใชมื้อคล ำ 
 
123. ข้อใดต่อไปนีไ้ม่ใช่สาเหตุทีท่ าให้เคร่ืองยนต์สตาร์ทไม่ตดิหรือตดิยาก 
ก. แบตเตอร่ีมีไฟไม่เพียงพอ 
ข. เตมิน า้มนัเคร่ืองมากเกนิไป 
ค. น ้ ำมนัเช้ือเพลิงหมด 
ง. ฟิวส์ขำด 
 
124. การตรวจสอบลมยางทีถู่กต้องจะต้องท าเมือ่ใด 
ก. เมือ่ยางล้อรถมอีณุหภูมติ า่ 
ข. หลงัจำกท่ีขบัข่ีติดต่อมำหลำยชัว่โมง 
ค. เม่ือยำงลอ้รถมีอุณหภูมิสูง 
ง. หลงัจำกท่ีขบัข่ีดว้ยควำมเร็วสูง 
 
125. แบตเตอร่ีมอีายุการใช้งานน้อยกว่าปกตมิสีาเหตุเกดิจากส่ิงใด 
ก. น า้กลัน่แห้งบ่อยคร้ัง 
ข. เปิดไฟหนำ้รถตลอดเวลำเพรำะมีหมอกควนัเวลำขบัรถ 
ค. เปิดไฟหนำ้บ่อยคร้ังเวลำขบัในช่วงกลำงคืน 
ง. เปิดปิดกระจกรถบ่อยคร้ังเวลำขบัรถ 
 
 
 



126. หม้อน า้ซึมสังเกตุจากส่ิงใดได้บ้าง 
ก. เร่งเคร่ืองยนตไ์ม่ข้ึน 
ข. เขำ้เกียร์ไม่ไดต้ำมปกติรู้สึกติดขดัเวลำปรับเกียร์ 
ค. รอบเคร่ืองยนตจ์ะสูงข้ึนมำกกวำ่ปกติ 
ง. สังเกตคราบน า้ยาหล่อเยน็บริเวณจุดทีซึ่ม 
 
127. ถ้าจะเตมิน า้ในถงัพกัหม้อน า้ไม่ควรเตมิน า้ชนิดใด 
ก. น า้บาดาล 
ข. น ้ ำฝน 
ค. น ้ ำกลัน่ 
ง. น ้ ำประปำ 
 
128. การตรวจสอบความตงึ-หย่อนของสายพานเคร่ืองยนต์เบือ้งต้น ควรตรวจสอบอย่างไร 
ก. ดูสำยพำนเคร่ืองยนต ์ดว้ยตำเปล่ำ 
ข. ใช้นิว้มอืกดสายพานเคร่ืองยนต์ 
ค. ติดเคร่ืองฟังเสียงสำยพำนเคร่ืองยนต ์
ง. ใชมื้อคล ำสำยพำนเคร่ืองยนต ์
 
129. การตรวจสอบระบบไฟฟ้าในรถยนต์ควรตรวจสอบอะไรบ้าง 
ก. ไฟเล้ียวซำ้ย-ขวำ 
ข. ไฟเบรกและไฟหนำ้ 
ค. ไฟหนำ้และไฟเล้ียวซำ้ยขวำ 
ง. ไฟเลีย้วซ้าย-ขวาและไฟหน้าสูงต า่-ไฟหร่ี-ไฟเบรก-ไฟส่องป้ายทะเบียนรถ 
 
130. การเตมิน า้ในถังพกัหม้อน า้ควรอยู่ในระดบัใด 
ก. อยู่ระหว่างเกณฑ์สูง-ต า่ ทีก่ าหนดไว้ข้างถังพกัน า้ 
ข. เตม็ถงั 
ค. เติมเท่ำไรก็ได ้
ง. คร่ึงถงั 
 
131. เหตุใดจงึไม่ควรเตมิน า้ในถงัพกัหม้อน า้ให้เตม็ถงั 
ก. เพรำะ จะท ำใหเ้คร่ืองยนตช์ ำรุด 
ข. เพรำะ น ้ ำในหมอ้น ้ ำจะร้อนมำกยิง่ข้ึน 
ค. เพรำะจะท ำใหห้มอ้น ้ ำเป็นสนิมมำกยิง่ข้ึน 
ง. เพราะ ส ารองเนือ้ทีก่ารขยายตวัของน า้เมือ่เกดิความร้อน 


